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هتدف الدراسة مبسلكي شعبة التعليم األصيل إىل:
اإلملام بالضروري من األحكام الشرعية ؛

القدرة على فهم كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهما سليما؛
التمكن من بعض جوانب العلوم الشرعية تفسريا وحديثا وأصوال وفقها؛

اللغة العربية من خالل دراسة نظامها الصويت والصريف  التمكن من نسق 
املكتسبات  وتوظيف  الشعرية  للنصوص  بالنسبة  واإليقاعي  والنحوي 

اللغوية يف خمتلف األوضاع التواصلية.

غعجه إلى حسئئ الاسطغط افخغض – طسطك الطشئ السربغئ:
تالميذ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية الراغبون يف ذلك ؛

تالميذ اجلذع املشترك للتعليم األصيل الراغبون يف ذلك ؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

غعجه إلى حسئئ الاسطغط افخغض – طسطك السطعم الحرسغئ:
تالميذ اجلذع املشترك للتعليم األصيل الراغبون يف ذلك ؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

مسـتوى جيــد يف: اللــغة العـــربية، التـربية اإلسالمية واالجتماعـيات 
ومستوى مقبول يف باقي املواد؛

استـعداد و قابلـية لدراسة املواد اإلسـالمية مــن: عـلوم القرآن، التفسـري، 
احلـديث و الـفـقه و التخصص فيها...

الاعجغه إلى طسالك حسئئ الاسطغط افخغض  (2

المآعقت المططعبئ بالحسئئ  (3

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا مل 
مطبوعا  يعبئ  أن  عليه  لذا  اختاره،  الذي  املسلك  أو  بالشعبة  املسايرة  يستطع 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بالسنة األوىل بكالوريا:

تشغغر الاعجغه  (5
حممد  معهد  ـ  الدين  أصول  كلية  ـ  احلسنية  احلديث  دار  ـ  الشريعة  كلية  ـ 
السادس للقراءات والدراسات القرآنية ـ كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ـ كلية 
اآلثار  لعلوم  الوطين  املعهد  ـ  واإلجتماعية  واإلقتصادية  القانونية  العلوم 
والتراث ـ كلية أصول الدين ـ املعهد العايل لإلعالم واالتصال ـ املعهد الوطين 
املراكز  ـ  الثقايف  والتنشيط  املسرحي  للفن  العايل  املعهد  ـ  االجتماعي  للعمل 

. . . اجلهوية ملهن التربية والتكوين 

بسخ ا�شاق الثراجغئ  (7

المسالك الثراجغئ بسث حسئئ الاسطغط افخغض  (4

أعثاف الثراجئ التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا1)   (6

مسلك العلوم الشرعية

مسلك اللغة العربية

إلـــــــى
مسلك اللغة العربية

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية
شعبة العلوم االقتصادية والتدبري

شعبة الفنون التطبيقية
مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

مسلك العلوم الشرعية (1)
شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

مــــــن

مسلك 
العلوم 
الشرعية

مسلك 
اللغة 
العربية

(1): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من اجلذع املشترك للتعليم األصيل.

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية
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مسلك اللغة العربية
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(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام 
كلما جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.
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جطك الئضالعرغا: حسئئ الاسطغط افخغض

ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛
ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 

1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.
ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 
بتغيري وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 

من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

المراجع

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 



تعميق التكوين اللغوي واألديب والثقايف لدى التلميذ؛
تقوية قدرات التلميذ التواصلية شفويا وكتابيا؛
إكساب التلميذ مهارات يف جمال النقد والتحليل؛

إكساب التلميذ معارف أساسية يف العلوم اإلنسانية؛

يوجه إىل شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية:
تالميذ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية؛

تالميذ اجلذع املشترك للتعليم األصيل؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

الفـرنسية،  اللغة  العربية،  (اللغة  األدبـيـة  املواد  يف  جـيد  مسـتـوى 
االجتماعيات، اللغة األجنبية الثانية)، ومستوى مقبول يف باقي املواد.

حـب املطـالـعة واالهتمام باملـياديـن األدبية والفنية (املسرح، الشعر...)؛
ميول للعلوم اإلنسانية؛

والتحليل  التعبري  على  والقدرة  األديب  امليدان  يف  إبداعية  ميـوالت 
والنقد.....

2)  الاعجغه إلى حسئئ ا�داب و السطعم ا�ظساظغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا1)  أعثاف الثراجئ

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام 
كلما جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

FLSH  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ISIT  املعهد العايل الدويل للسياحة

FSE  كلية علوم التربية
ISITTHA املعاهد اخلاصة للتقنيات السياحية والفندقية التطبيقية

FSGES  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
ISTA املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية  

ISIC املعهد العايل لإلعالم واالتصال
IRFCJS   املعهد الوطين لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

INAS املعهد الوطين للعمل االجتماعي 
ARM  (ذكور) األكادميية امللكية العسكرية
INSAP  املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث

IFSS (إناث)  مركز تكوين املصاحل االجتماعية للقوات امللكية العسكرية
SADAC  املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف

GEGR  جمموعة مدارس الدرك امللكي
BTS شهادة التقين العايل 

مراكز ومدارس ضباط الصف بالقوات املسلحة امللكية 
ESBA  املدرسة العليا للفنون اجلميلة

CRMEF   املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين
ISPITS   املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

IRP  املعهد امللكي للشرطة
INBA املعهد الوطين للفنون اجلميلة

. . .

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا مل 
مطبوعا  يعبئ  أن  عليه  لذا  اختاره،  الذي  املسلك  أو  بالشعبة  املسايرة  يستطع 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا :

تشغغر الاعجغه  (5

إلـــــــى
مسلك اللغة العربية

مسلك العلوم الشرعية (1)
شعبة العلوم االقتصادية والتدبري

شعبة الفنون التطبيقية
مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

مسلك العلوم اإلنسانية

مسلك اآلداب
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شعبة
اآلداب والعلوم 
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(1): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من اجلذع املشترك للتعليم األصيل.

4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ ا�داب و السطعم ا�ظساظغئ

جطك الئضالعرغا: حسئئ ا�داب والسطعم ا�ظساظغئ

مسلك العلوم اإلنسانية

مسلك اآلداب

مسلك العلوم اإلنسانية

مسلك اآلداب
خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية

خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية
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شعبة
اآلداب والعلوم اإلنسانية
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المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 
موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 

موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛

ومسالك  املشتركة  التوجيه حنو اجلذوع  وإعادة  التوجيه  تنظيم عمليات  بشأن  مايو 2015  بتاريخ 20   062x15 املذكرة ــــ 
البكالوريا املهنية؛

ــــ املذكرة 065x15 بتاريخ 03 يونيو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه اخلاصة باملسالك الدولية للبكالوريا 
املغربية.

المراجع



تعميق التكوين اللغوي واألديب والثقايف لدى التلميذ؛
تقوية قدرات التلميذ التواصلية شفويا وكتابيا؛
إكساب التلميذ مهارات يف جمال النقد والتحليل؛

إكساب التلميذ معارف أساسية يف العلوم اإلنسانية

أو  أو خيار إجنليزية  يوجه إىل شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية خيار فرنسية 
خيار إسبانية:

خيار  أو  فرنسية  خيار  اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  املشترك  اجلذع  تالميذ 
إجنليزية أو خيار إسبانية؛

تالميذ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية (جذع عادي )الراغبون يف 
ذلك؛

تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

مسـتـوى جـيد يف املواد األدبـيـة واللغات؛
حـب املطـالـعة واالهتمام باملـياديـن األدبية والفنية (املسرح، الشعر...)؛

ميول للعلوم اإلنسانية؛
والتحليل  التعبري  على  والقدرة  األديب  امليدان  يف  إبداعية  ميـوالت 

والنقد.....

2)  الاعجغه إلى حسئئ ا�داب و السطعم ا�ظساظغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

1)  أعثاف الثراجئ
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4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ ا�داب و السطعم ا�ظساظغئ
DÌÈfi^fâc<Ö^È}<Ê_<ÌËàÈ◊®c<Ö^È}<Ê_<ÌÈäfiÜ <Ö^È}E

DÌÈfi^fâc<Ö^È}<Ê_<ÌËàÈ◊®c<Ö^È}<Ê_<ÌÈäfiÜ <Ö^È}E

مسلك العلوم اإلنسانية

مسلك اآلداب

خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية
خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

5)  الاصعغط واقطاتاظات 
المراصئئ المسامرة:

ـــ يتم حساب املعدل العام للمراقبة املستمرة للمادة لغة اخليار(فرنسية أو 
اجنليزية أو إسبانية) يف كل دورة بتخصيص نسبة 60% للفروض الكتابية 
أساليب  لباقي   %15 ونسبة  الشفهية  للفروض   %25 ونسبة  املحروسة 

املراقبة املستمرة؛
ــــ أما بالنسبة لباقي املواد املدرسة فيتم تنظيم فروض املراقبة املستمرة 

بنفس املساطر املعتمدة يف الدراسة مبستويات التعليم الثانوي التأهيلي؛
اقطاتاظات المعتثة :

البكالوريا  سلك  من  األوىل  للسنة  املوحد  اجلهوي  االمتحان  جيرى  ــــ 
الدولية  باملسالك  البكالوريا  شهادة  لنيل  املوحد  الوطين  واالمتحان 
للبكالوريا املغربية وفق القرار املنظم هلذه االمتحانات باعتماد اختبارات 

موحدة مترمجة إىل لغة اخليار بالنسبة للمواد املدرسة هبذه اللغة. 

جطك الئضالعرغا: حسئئ ا�داب والسطعم ا�ظساظغئ
اِّـسالك الدولية للبكالوريا اِّـغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 
موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 

1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرة اإلطار رقم 14/133 للمسالك الدولية للبكالوريا املغربية بتاريخ 26 شتنرب 2014 

الدولية  باملسالك  اخلاصة  التوجيه  وإعادة  التوجيه  عمليات  تنظيم  بشأن  يونيو 2015   03 بتاريخ   065x15 املذكرة ــــ 
للبكالوريا املغربية.

ــــ املذكرة  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛
ــــ املذكرة  062x15 بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه حنو اجلذوع املشتركة ومسالك 

البكالوريا املهنية؛

المراجع

6)  المعاد الثراجغئ والتخص افجئعسغئ والمساطقت
بسطك الئضالعرغا حسئئ ا�داب والسطعم ا�ظساظغئ

(1): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من اجلذع املشترك للتعليم األصيل.

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا مل 
مطبوعا  يعبئ  أن  عليه  لذا  اختاره،  الذي  املسلك  أو  بالشعبة  املسايرة  يستطع 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا :

تشغغر الاعجغه  (7

إلـــــــى

مسلك اللغة العربية
مسلك العلوم الشرعية (1)

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

مسالك السنة األوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية (التخلي عن لغة اخليار)
شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني

مسلك اآلداب

مسلك العلوم اإلنسانية (التخلي عن لغة اخليار)

مسلك اآلداب خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
مسلك العلوم اإلنسانية يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني

مسلك اآلداب
مسلك اآلداب (التخلي عن لغة اخليار)

مسلك اآلداب يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني
مسلك العلوم اإلنسانية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك العلوم اإلنسانية

مــــــن

شعبة اآلداب
والعلوم اإلنسانية

مسلك
العلوم اإلنسانية

اجلدد
واملكررون

اجلدد
واملكررون

@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a
bÌäÏ€bÿi

@∂Î˛a@Ú‰è€a
bÌäÏ€bÿi

خيار فرنسية أو إجنليزية
أو إسبانية

خيار فرنسية أو إجنليزية
أو إسبانية

خيار فرنسية أو إجنليزية
أو إسبانية

8
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السنة
طسطك ا�داباألوىل بكالوريا

خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة
طسطك السطعم ا�ظساظغئ

خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة

السنة الثانية بكالوريا
bÌäÏ€bÿj€a@Êbznfla@pb„Ïÿfl

خيار
فرنسية

خيار إجنليزية
و

املعاملاملدةخيار إسبانبة
املستمرةاملراقبة االمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعامل

الوطيناالمتحان
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(خيار فرنسية أو خيار إنجليزية أو خيار إسبانية)



تنمية التفكري العلمي لدى التلميذ وإعطائه املبادئ األساسية للمنهج العلمي؛
متكني التلميذ من الدقة يف املالحظة واستعمال املهارات اليدوية يف املخترب؛

تأهيل التلميذ ومتكينه من فهم ووصف خمتلف الظواهر الطبيعية واستقراء 
معطياهتا.

مستوى جيد يف املواد العلمية واللغة الفرنسية؛  
حـــب االسـتــطالع وامليــــل إىل البحث العلمي؛  

القدرة عــــــــلى إجناز رسوم ختطيطية واستعمال التعبري البياين؛   
القدرة على املالحظة الدقيقة والتجريب واالستنتاج .  

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم الاةرغئغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا 1)  أعثاف الثراجئ

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام 
كلما جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.
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FMP    كلية الطب والصيدلة
FMD كلية طب األسنان 

FS    كلية العلوم
FST كلية العلوم والتقنيات 

FSGES   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
CPGE    األقسام التحضريية لولوج بعض الدارس العليا

ENSA    املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
ENCG املدارس الوطنية للتجارة والتسيري 

ISCAE املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت  
ENAM املدرسة الوطنية الفالحية مبكناس  

APESA   السنة التحضريية للدراسات العليا الفالحية
ITSA املعاهد التقنية املتخصصة الفالحية 

ISTPM        املعهد العايل لتكنولوجيا الصيد البحري
ISPITS  املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

CRMEF املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين 
ENA املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  

INAU     املعهد الوطين للتهيئة والتعمري
 EST املدارس العليا للتكنولوجيا 

ESI    مدرسة علوم اإلعالم
BTS شهادة التقين العايل   

ENPL املدرسة الوطنية لربابنة اخلطوط امللكية املغربية 
 ENSAM املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن اهلندسية 

ARM األكادميية امللكية العسكرية  (ذكور) 
BEFRA قاعدة مدارس القوات امللكية اجلوية 

ERSM املدرسة امللكية للصحة العسكرية   
ISIT املعهد العايل الدويل للسياحة

ITHT    معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية
ISTA    املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية

.  .  .

bÌäÏ€bÿi@∂Î˛a@Ú‰è€abÌäÏ€bÿi@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك علوم احلياة واألرض

مسلك العلوم الزراعية

مسلك العلوم الفيزيائية

مسلك علوم احلياة واألرض

4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم الاةرغئغئ

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا:

تشغغر الاعجغه بسطك الئضالعرغا  (5

إلـــــــى
شعبة العلوم الرياضية

مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبةالفنون التطبيقية

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك العلوم الزراعية

مسلك علوم احلياة واألرض
مسلك العلوم الزراعية

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك علوم احلياة و األرض

مــــــن

شعبة
العلوم

التجريبية

مسلك علوم
احلياة واألرض
مسلك العلوم 

الفيزيائية
مسلك العلوم 

الزراعية

@ÚÓ„br€a
bÌäÏ€bÿi

@∂Î˛a
bÌäÏ€bÿi

خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية

خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية

<l^œí◊π] <Ê_ <ÎÁ�π] <Ó◊¬ <≈¯õ˜] <‡”µ <ÌÈeÜ«π] <^ËÖÁ÷^”f◊÷ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <‘÷^äπ] <ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷ <VW�u�K�
J‘÷^äπ]<ÂÑ„e<Ìë^§]

شعبة العلوم التجريبية

يوجه إىل شعبة العلوم التجريبية:
تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.

اجلدد
واملكررون

اجلدد
واملكررون

مسالك السنة األوىل بكالوريا مهنية : صناعية أو فالحية أو خدماتية

جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم الاةرغئغئ

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛
ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 

أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري وتتميم قرار 
وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 

بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرة  062x15 بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه حنو اجلذوع املشتركة ومسالك البكالوريا املهنية؛

ــــ املذكرة 065x15 بتاريخ 03 يونيو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه اخلاصة باملسالك الدولية للبكالوريا املغربية.

المراجع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 



للمنهج  األساسية  املبادئ  وإعطائه  التلميذ  لدى  العلمي  التفكري  تنمية 
العلمي؛

متكني التلميذ من الدقة يف املالحظة واستعمال املهارات اليدوية يف املخترب؛
الطبيعية  الظواهر  خمتلف  ووصف  فهم  من  ومتكينه  التلميذ  تأهيل 

واستقراء معطياهتا.

يوجه إىل شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية:
إسبانية  أو  إجنليزية  أو  فرنسية  خيار  العلمي  املشترك  اجلذع  تالميذ 

الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك العلمي الراغبون يف ذلك؛

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.

مستوى جيد يف املواد العلمية ويف لغة اخليار؛  
حـــب االسـتــطالع وامليــــل إىل البحث العلمي؛  

القدرة عــــــــلى إجناز رسوم ختطيطية واستعمال التعبري البياين؛   
القدرة على املالحظة الدقيقة والتجريب واالستنتاج .  

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم الاةرغئغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

6)  المعاد الثراجغئ والتخص افجئعسغئ والمساطقت1)  أعثاف الثراجئ
بسطك الئضالعرغا حسئئ السطعم الاةرغئغئ

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂Î˛a@Ú‰è€abÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a

4) المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم الاةرغئغئ

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا:

تشغغر الاعجغه  (7

إلـــــــى
شعبة العلوم التجريبية (التخلي عن لغة اخليار)

شعبة العلوم التجريبية يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني
شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية 

شعبة العلوم الرياضية
مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

مسلك علوم احلياة واألرض (التخلي عن لغة اخليار)
مسلك علوم احلياة واألرض يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني 
مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك العلوم الزراعية

مسلك العلوم الفيزيائية (التخلي عن لغة اخليار)
مسلك العلوم الفيزيائية يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني 

مسلك علوم احلياة واألرض خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
مسلك علوم احلياة واألرض

مسلك العلوم الزراعية

مــــــن

شعبة
العلوم

التجريبية

مسلك
علوم احلياة

واألرض

مسلك
العلوم

الفيزيائية
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مسلك العلوم الفيزيائية

مسلك علوم احلياة واألرض
خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية

خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية شعبة
العلوم التجريبية

خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية

خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية

خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية

خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية

مسالك السنة األوىل بكالوريا مهنية : صناعية أو فالحية أو خدماتية

(خيار فرنسية أو خيار إنجليزية أو خيار إسبانية)
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جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم الاةرغئغئ
اِّـسالك الدولية للبكالوريا اِّـغربية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

5)  الاصعغط واقطاتاظات 
المراصئئ المسامرة:

ـــ يتم حساب املعدل العام للمراقبة املستمرة للمادة لغة اخليار(فرنسية أو 
اجنليزية أو إسبانية) يف كل دورة بتخصيص نسبة 60% للفروض الكتابية 
أساليب  لباقي   %15 ونسبة  الشفهية  للفروض   %25 ونسبة  املحروسة 

املراقبة املستمرة؛
ــــ أما بالنسبة لباقي املواد املدرسة فيتم تنظيم فروض املراقبة املستمرة 

بنفس املساطر املعتمدة يف الدراسة مبستويات التعليم الثانوي التأهيلي؛
اقطاتاظات المعتثة :

البكالوريا  سلك  من  األوىل  للسنة  املوحد  اجلهوي  االمتحان  جيرى  ــــ 
الدولية  باملسالك  البكالوريا  شهادة  لنيل  املوحد  الوطين  واالمتحان 
للبكالوريا املغربية وفق القرار املنظم هلذه االمتحانات باعتماد اختبارات 

موحدة مترمجة إىل لغة اخليار بالنسبة للمواد املدرسة هبذه اللغة. 

(خيار فرنسية أو خيار إنجليزية أو خيار إسبانية)

(خيار فرنسية أو خيار إنجليزية أو خيار إسبانية)
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السنة
طسطك السطعم الفغجغائغئاألوىل بكالوريا

خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة
طسطك سطعم التغاة وافرض
خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة

السنة الثانية بكالوريا
bÌäÏ€bÿj€a@Êbznfla@pb„Ïÿfl

خيار
فرنسية

خيار إجنليزية
و

املعاملاملدةخيار إسبانبة
املستمرةاملراقبة االمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعامل

الوطيناالمتحان

^È€È”÷]Ê<^ËàÈÀ÷]

^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷]

ÌÀä◊À÷]

Ì∂3÷]

öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]

4

5

2

2

2

4

2

4

8 ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]3

4

5

2

<ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷]2 2

2

2

4

ÿë]Áj÷]Ê<4f√j÷]<l^Èflœi2

2

30<å 1

<å 2

å 3
å 3

å 2

å 35

2

4
å 2

2 å 2
2

2
4
2

7
7

2
å 22

7
7

1

4

5

2

2

4

2

4

املستمرةاملراقبة 
املعاملاملدةاملعامل

الوطيناالمتحان

å 3
å 3

å 3

å 22
å 22

2
4
2

2

7
5

7

5
7

1

4

7

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 
موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 

1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرة اإلطار رقم 14/133 للمسالك الدولية للبكالوريا املغربية بتاريخ 26 شتنرب 2014 

الدولية  باملسالك  اخلاصة  التوجيه  وإعادة  التوجيه  عمليات  تنظيم  بشأن  يونيو 2015   03 بتاريخ   065x15 املذكرة ــــ 
للبكالوريا املغربية.

ــــ املذكرة  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛
ــــ املذكرة  062x15 بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه حنو اجلذوع املشتركة ومسالك 

البكالوريا املهنية؛

المراجع



إكساب املتعلم تكوينا متكامال يف الرياضيات والفيزياء مع دعم تدريس باقي 
املواد؛

جعل املتعلم متمكنا من خطوات املنهج العلمي الرياضي املبين على االستدالل 
والربهنة واملنطق؛

إكساب التلميذ معارف أساسية يف إعداد رسوم وتصاميم صناعية و جسيدها 
باستعمال األدوات واآلالت املعملية (علوم رياضية"ب")؛

تدعيم معارف التلميذ يف ميدان اجليولوجيا والبيو لوجيا (علوم رياضية"أ")؛

مسـتـوى جيد يف الرياضيات والفيزياء واللغة الفرنسية، ومستوى مقبول يف 
باقي املواد؛

املسائل  فهم  على  القدرة  والربهنة،  االستدالل  على  (القدرة  علمي  ميول 
الرياضية والفيزيائية وتنظيم مراحل احلل وصياغة احللول).

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم الرغاضغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

1)  أعثاف الثراجئ

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂Î˛a@Ú‰è€a

4)   المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم الرغاضغئ

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا :

تشغغر الاعجغه بسطك الئضالعرغا  (5

إلـــــــى
شعبة العلوم التجريبية

مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

مسلك العلوم الرياضية (ب)
مسلك علوم احلياة و األرض

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك العلوم الرياضية (أ)

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك علوم احلياة و األرض

مــــــن

شعبة
العلوم

الرياضية

شعبة العلوم
الرياضية(أ)

شعبة العلوم
الرياضية(ب)

مسلك العلوم الرياضية (أ)
مسلك العلوم الرياضية (ب)
مسلك العلوم الرياضية (أ)

مسلك العلوم الرياضية (ب)
خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية

خيار : الفرنسية أو اإلجنليزية إو اإلسبانية

<l^œí◊π] <Ê_ <ÎÁ�π] <Ó◊¬ <≈¯õ˜] <‡”µ <ÌÈeÜ«π] <^ËÖÁ÷^”f◊÷ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <‘÷^äπ] <ŸÁu <l^⁄Á◊√π] <‡⁄ <ÇËà€◊÷ <VW�u�K�
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يوجه إىل شعبة العلوم الرياضية:
تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.

مسالك السنة األوىل بكالوريا مهنية : صناعية أو فالحية أو خدماتية
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اجلدد
واملكررون

اجلدد
واملكررون
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شعبة العلوم الرياضية

جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم الرغاضغئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما 
جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

FMP   كلية الطب والصيدلة
ISEM    املعهد العايل للدراسات البحرية

FMD كلية طب األسنان 
ISTPM        املعهد العايل لتكنولوجيا الصيد البحري

 FS  كلية العلوم
ISTA املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية 

FST   كلية العلوم والتقنيات
BTS شهادة التقين العايل   

FSGES كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية    
ITHT معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  

CPGE األقسام التحضريية للمدارس العليا للمهندسني  
ISITTHA املعهد اخلاص للتقنيات السياحية والفندقية التطبيقية  

APESA السنة التحضريية للدراسات العليا الفالحية 
CRMEF املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين 

ENSA  املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
   ERSM املدرسة امللكية للصحة العسكرية   

ISPITS   املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
ENCG املدارس الوطنية للتجارة والتسيري 

AIAC أكادميية حممد السادس الدولية للطريان 
ISCAE املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت  
ARM األكادميية امللكية العسكرية  (ذكور) 
ENA املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  

INAU     املعهد الوطين للتهيئة والتعمري
ERA املدرسة امللكية اجلوية  

  ENSAM املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن اهلندسية 
ERN املدرسة امللكية البحرية        

ENAM املدرسة الوطنية الفالحية مبكناس  
BEFRA قاعدة مدارس القوات امللكية اجلوية 

EST املدارس العليا للتكنولوجيا 
ESI     مدرسة علوم اإلعالم

 .  .  .

6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا 
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ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 
أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري وتتميم قرار 
وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 

2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛

ــــ املذكرة 062x15 بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه حنو اجلذوع املشتركة ومسالك البكالوريا املهنية؛
ــــ املذكرة 065x15 بتاريخ 03 يونيو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه اخلاصة باملسالك الدولية للبكالوريا املغربية.

المراجع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 



إكساب املتعلم تكوينا متكامال يف الرياضيات والفيزياء مع دعم تدريس باقي 
املواد؛

جعل املتعلم متمكنا من خطوات املنهج العلمي الرياضي املبين على االستدالل 
والربهنة واملنطق؛

إكساب التلميذ معارف أساسية يف إعداد رسوم وتصاميم صناعية و جسيدها 
باستعمال األدوات واآلالت املعملية (علوم رياضية"ب")؛

تدعيم معارف التلميذ يف ميدان اجليولوجيا والبيو لوجيا (علوم رياضية"أ")؛

يوجه إىل شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية:
تالميذ اجلذع املشترك العلمي خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية؛

تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛
تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي؛

تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.

مسـتـوى جيد يف الرياضيات والفيزياء ويف لغة اخليار، ومستوى مقبول يف 
باقي املواد؛

املسائل  فهم  على  القدرة  والربهنة،  االستدالل  على  (القدرة  علمي  ميول 
الرياضية والفيزيائية وتنظيم مراحل احلل وصياغة احللول).

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم الرغاضغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

6) المعاد الثراجغئ والتخص افجئعسغئ والمساطقت1)  أعثاف الثراجئ
بسطك الئضالعرغا حسئئ السطعم الرغاضغئ

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂Î˛a@Ú‰è€abÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا:

تشغغر الاعجغه  (5

إلـــــــى
شعبة العلوم الرياضية(التخلي عن لغة اخليار)

شعبة العلوم الرياضية يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني
شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية 

شعبة العلوم التجريبية
مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

مسلك العلوم الرياضية (أ) (التخلي عن لغة اخليار)
مسلك العلوم الرياضية (أ) يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني 

مسلك العلوم الرياضية (ب) خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
مسلك العلوم الرياضية (ب)

مسلك علوم احلياة واألرض خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
مسلك علوم احلياة واألرض

مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك العلوم الفيزيائية
مسلك العلوم الرياضية (ب) (التخلي عن لغة اخليار)

مسلك العلوم الرياضية (ب) يف أحد اخليارين اللغويني املتبقيني 
مسلك العلوم الرياضية (أ) خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك العلوم الرياضية (أ)
مسلك علوم احلياة واألرض خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

مسلك علوم احلياة واألرض

مسلك العلوم الفيزيائية

مــــــن

شعبة
العلوم

الرياضية

مسلك
العلوم 

الرياضية(أ)
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مسلك العلوم الرياضية(ب)
خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية

خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية شعبة
العلوم الرياضية

خيار فرنسية أو إجنليزية إو إسبانية
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خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية

مسلك
العلوم 

الرياضية(ب)
خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية

خيار فرنسية
أو إجنليزية
أو إسبانية 7)  الاصعغط واقطاتاظات 

المراصئئ المسامرة:
ـــ يتم حساب املعدل العام للمراقبة املستمرة للمادة لغة اخليار(فرنسية 
للفروض   %60 نسبة  بتخصيص  دورة  كل  يف  إسبانية)  أو  اجنليزية  أو 
لباقي  ونسبة %15  الشفهية  للفروض  ونسبة %25  املحروسة  الكتابية 

أساليب املراقبة املستمرة؛
ــــ أما بالنسبة لباقي املواد املدرسة فيتم تنظيم فروض املراقبة املستمرة 

بنفس املساطر املعتمدة يف الدراسة مبستويات التعليم الثانوي التأهيلي؛
اقطاتاظات المعتثة :

البكالوريا  سلك  من  األوىل  للسنة  املوحد  اجلهوي  االمتحان  جيرى  ــــ 
الدولية  باملسالك  البكالوريا  شهادة  لنيل  املوحد  الوطين  واالمتحان 
للبكالوريا املغربية وفق القرار املنظم هلذه االمتحانات باعتماد اختبارات 

موحدة مترمجة إىل لغة اخليار بالنسبة للمواد املدرسة هبذه اللغة. 

مسالك السنة األوىل بكالوريا مهنية : صناعية أو فالحية أو خدماتية
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جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم الرغاضغئ
اِّـسالك الدولية للبكالوريا اِّـغربية

4) المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم الرغاضغئ

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 
موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 

موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرة اإلطار للمسالك الدولية رقم 14/133 بتاريخ 26 شتنرب 2014

ــــ املذكرة 065x15 بتاريخ 03 يونيو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه اخلاصة باملسالك الدولية للبكالوريا املغربية.

المراجع
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السنة
طسطك السطعم الرغاضغئ (أ)األوىل بكالوريا

خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة
طسطك السطعم الرغاضغئ (ب)
خيار فرنسية، إجنليزية، إسبانبة

السنة الثانية بكالوريا
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خيار
فرنسية

خيار إجنليزية
و

املعاملاملدةخيار إسبانبة
املستمرةاملراقبة االمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعامل

الوطيناالمتحان
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يوجه إىل شعبة العلوم االقتصادية والتدبري:
تالميذ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية؛

تالميذ اجلذع املشترك للتعليم األصيل ؛
تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي ؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.
تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

ومستوى  واالجتماعيات  الفرنسية،  واللغة  الرياضيات  يف  جيد  مستوى 
مقبول يف باقي املواد؛

القدرة على التحليل والتنظيم والتدبري؛
روح املبادرة واالستعداد لربط عالقات تواصلية؛
قابلية لفهم املعطيات االقتصادية وحتليلها. . .

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم اقصاخادغئ والاثبغر

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

إكساب التلميذ معارف و مفاهيم اقتصادية؛
إكساب التلميذ القدرة على حتليل املعطيات االقتصادية ؛

متكني التلميذ من حتصيل املبادئ األولية إلعالميات التسيري؛
إكساب التلميذ أسس وقواعد املحاسبة املالية والقانون.

1)  أعثاف الثراجئ

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂Î˛a@Ú‰è€a

مسلك
علوم التدبري املحاسبايت

مسلك العلوم االقتصادية

الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما  املكتوبة بني قوسني عدد  ) : حتدد األعداد    )
جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

* ( ) : تدرس يف أفواج من 16 إىل 20 تلميذة وتلميذا.

2  22  222
2  32  333
2  2130222
2  32  323
4  442  442  4
3  463  643  4
4  632  363  6

3  363  632  3

2  222  222  2
3  222  222  2
1  144

(1)*1  144
2  144

111
31351045234421

FSGES كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية    
ENCG املدارس الوطنية للتجارة والتسيري 

ISCAE املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت  
CPGE  (ECT) األقسام التحضريية للمدارس العليا

EST املدارس العليا للتكنولوجيا 
ISIC   املعهد العايل لإلعالم واالتصال

ENA املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  
INAU     املعهد الوطين للتهيئة والتعمري
ISIT املعهد العايل الدويل للسياحة  

ESI   مدرسة علوم اإلعالم
FLSH كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  
INAS املعهد الوطين للعمل االجتماعي  

INSAP  املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث
ISADAC   املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف

INBA         املعهد الوطين للفنون اجلميلة
ESBA  املدرسة العليا للفنون اجلميلة

BTS شهادة التقين العايل   
ISPITS  املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
IRFCJS   املعهد الوطين لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

ARM   (ذكور) األكادميية امللكية العسكرية
ITHT   معاهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية

CIFSS   (إناث) مركز تكوين املصاحل االجتماعية للقوات امللكية العسكرية
 ISITTHA املعاهد اخلاصة للتقنيات السياحية والفندقية التطبيقية

BEFRA قاعدة مدارس القوات امللكية اجلوية 
 CRMEF املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين 

 . . .

(1): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من اجلذع املشترك للتعليم األصيل؛
(2): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من أحد اجلذعني املشتركني للتعليم األصيل أو لآلداب والعلوم 

اإلنسانية؛
(3): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من أحد اجلذعني املشتركني العلمي أو التكنولوجي.

شعبة
العلوم االقتصادية

والتدبري

شعبة
العلوم االقتصادية والتدبري

4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم اقصاخادغئ والاثبغر

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بسلك البكالوريا:

تشغغر الاعجغه بسطك الئضالعرغا  (5

إلـــــــى

شعبة العلوم الرياضية(3)
شعبة العلوم التجريبية(3)

مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية(3)
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية(3)

شعبة الفنون التطبيقية
مسلك علوم التدبري املحاسبايت

مسلك العلوم االقتصادية

مــــــن

مسلك
العلوم االقتصادية

مسلك
علوم التدبري املحاسبايت

@ÚÓ„br€a
bÌäÏ€bÿi

@∂Î˛a
bÌäÏ€bÿi

مسلك العلوم الشرعية (1)
مسلك اللغة العربية (2)

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية (2)

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a

اجلدد
واملكررون

اجلدد
واملكررون

جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم اقصاخادغئ والاثبغر
6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا 

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 
أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري وتتميم قرار 
وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 

بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛

ومسالك  املشتركة  التوجيه حنو اجلذوع  وإعادة  التوجيه  تنظيم عمليات  بشأن  مايو 2015  بتاريخ 20   062x15 املذكرة ــــ 
البكالوريا املهنية؛

المراجع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 



العلوم  ومسلك  امليكانيكية  والتكنولوجيات  العلوم  مسلك  إىل  يوجه 
والتكنولوجيات الكهربائية:

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي ؛
تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛

تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.

مستوى جيد يف الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والفرنسية ومستوى مقبول 
يف باقي املواد؛

بنية جسمية سليمة.؛
حب العمل اليدوي؛

دقة املالحظة والقدرة عـلى التنظيم العقـالين.

2)  الاعجغه إلى حسئئ السطعم والاضظعلعجغات

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

املتعلقة  التقنية  املشاكل  لفهم  ضرورية  ومهارات  معارف  التلميذ  إكساب 
بامليكانيك أو الكهرباء واقتراح احللول املناسبة هلا؛

متكني التلميذ من األداة التقنية (املعلوميات، التلقائيات) واستيعاب قوانينها 
ومبادئها؛

امليدان  للركب يف  و مسايرا  املبادرة  وأخذ  االبتكار  قادرا على  التلميذ  جعل 
التكنولوجي؛

متكني التلميذ من فهم النظم الكهربائية واإللكترونية أو امليكانيكية ومسايرة 
التطور التكنولوجي؛

جعل التلميذ قادرا على التخطيط والتنظيم العقالين.

1)  أعثاف الثراجئ
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 FS  كلية العلوم
FST كلية العلوم والتقنيات

ENSA  املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
ENSAM املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن اهلندسية 

EST املدارس العليا للتكنولوجيا 
CPGE   (TSI) األقسام التحضريية للمدارس العليا

ENA املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  
INAU     املعهد الوطين للتهيئة والتعمري

BTS  شهادة التقين العايل
ISTA  املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية

ITHT معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  
ISITTHA املعهد اخلاص للتقنيات السياحية والفندقية التطبيقية

CRMEF املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين 
ISPITS  املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

IMM  معهد املعادن مبراكش
ARM األكادميية امللكية العسكرية  (ذكور) 

BEFRA قاعدة مدارس القوات امللكية اجلوية 
ISEM املعهد العايل للدراسات البحرية  

ISTPM    املعهد العايل لتكنولوجيا الصيد البحري
 .  .  .

مسلك العلوم
والتكنولوجيات الكهربائية

مسلك العلوم
والتكنولوجيات الكهربائية

مسلك العلوم
والتكنولوجيات امليكانيكية

4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ السطعم والاضظعلعجغات

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بالسنة األوىل بكالوريا :

تشغغر الاعجغه  (5

إلـــــــى

شعبة العلوم الرياضية
مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

شعبة العلوم التجريبية
شعبة العلوم االقتصادية والتدبري

شعبة الفنون التطبيقية
مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات الصناعية
مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات الصناعية
مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية

مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
شعبة العلوم الرياضية

شعبة العلوم التجريبية
شعبة العلوم االقتصادية والتدبري

شعبة الفنون التطبيقية

مــــــن

مسلك العلوم
والتكنولوجيات 

امليكانيكية

مسلك العلوم
والتكنولوجيات 

الكهربائية

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما جتاوز عدد 
تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

 ( ) : تدرس يف أفواج من 16 إىل 20 تلميذة وتلميذا.

 
- Unité de conception 
- Unité de production 
- CFAO .

- Acquisition,Traitement et communication de l’information
- Alimentation,Distribution et conversion de l’énergie
- Transmission de puissance 
- Activités pratiques et projets

مسلك العلوم
والتكنولوجيات امليكانيكية

ـــ  بالظسئئ لمسطك السطعم والاضظعلعجغات الضعربائغئ:

ـــ  بالظسئئ لمسطك السطعم والاضظعلعجغات المغضاظغضغئ:
:ëá‰Ëæa@‚Ï‹«@ÜaÏfl
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جطك الئضالعرغا: حسئئ السطعم والاضظعلعجغات
6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا 

2017;J;2016;;;;;;;;;;;;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\;;;;;;;;;;ÎÖ�ËfiŒ’\;;z;;˜à;;z;;º]dÖ’\;Ï‚°;flÁÊ“i’\Â;ÏËd2÷’;ÏÁÊ‚°\;ÏË¥Ä]—¯\

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 
أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري وتتميم قرار 
وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 

بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛

ــــ املذكرة  062x15 بتاريخ 20 مايو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه حنو اجلذوع املشتركة ومسالك البكالوريا املهنية؛

المراجع

*

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 



تربية احلس الفين وتنمية القدرات اإلبداعية؛ 
التحكم يف التقنيات التشكيلية؛

هتذيب الذوق والرقي باحلس اجلمايل.

يوجه إىل شعبة الفنون التطبيقية
تالميذ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية ؛

تالميذ اجلذع املشترك للتعليم األصيل؛
تالميذ اجلذع املشترك العلمي؛

تالميذ اجلذع املشترك التكنولوجي؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الفالحي الراغبون يف ذلك؛
تالميذ اجلذع املشترك املهين الصناعي الراغبون يف ذلك.
تالميذ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت الراغبون يف ذلك.

مسـتـوى جيد يف  اللغة الفرنسية ومقبول يف الرياضيات وباقي املواد؛
القدرة على التعبري والتحليل؛

 - اخلط  التشكيل-   – (الرسم  الفين  امليدان  يف  إبداعية  ميـوالت 
النحت...).

2)  الاعجغه إلى حسئئ الفظعن الاطئغصغئ

3)  المآعقت المططعبئ بالحسئئ

7)  بسخ ا�شاق الثراجغئ

1)  أعثاف الثراجئ

 FLSH     كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
 FSGES   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

INBA   املعهد الوطين للفنون اجلميلة
ESBA    املدرسة العليا للفنون اجلميلة

ISADAC     املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف
IRFCJS    املعهد الوطين لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

ISIC    املعهد العايل لإلعالم واالتصال
ISIT    املعهد العايل الدويل للسياحة

ARM األكادميية امللكية العسكرية (ذكور) 
INAS املعهد الوطين للعمل االجتماعي  

CIFSS (إناث) مركز تكوين املصاحل االجتماعية للقوات امللكية العسكرية
 INSAP       املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث

GEGR     جمموعة مدارس الدرك امللكي
BTS     شهادة التقين العايل

 CRMEF املراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين 
. . .

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@∂Î˛a@Ú‰è€a

4)  المسالك الثراجغئ بسث حسئئ الفظعن الاطئغصغئ

لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن االختيار أو إذا 
مل يستطع املسايرة بالشعبة أو املسلك الذي اختاره، لذا عليه أن يعبئ مطبوعا 

خاصا، ويودعه باملؤسسة يف بداية املوسم الدراسي املوايل .
اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه بالسنة األوىل بكالوريا :

تشغغر الاعجغه  (5

إلـــــــى

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري

مــــــن

شعبةالفنون التطبيقية

الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما  املكتوبة بني قوسني عدد  ) : حتدد األعداد    )
جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

* ( ) : تدرس يف أفواج من 16 إىل 20 تلميذة وتلميذا.

شعبة العلوم الرياضية(3)

شعبة العلوم التجريبية(3)

مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية(3)
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية(3)

مسلك العلوم الشرعية (1)
مسلك اللغة العربية (2)

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية (2)

(1): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من اجلذع املشترك للتعليم األصيل؛
(2): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من أحد اجلذعني املشتركني للتعليم األصيل أو لآلداب والعلوم 

اإلنسانية؛
(3): شعبة متاحة فقط للتالميذ الوافدين من أحد اجلذعني املشتركني العلمي أو التكنولوجي.

bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ‹é@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‰è€a

شعبة الفنون التطبيقيةشعبة الفنون التطبيقية
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جطك الئضالعرغا: حسئئ الفظعن الاطئغصغئ

6)  التخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الئضالعرغا 
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ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 
أكتوبر 2006 بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛

ــــ قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املهين رقم 52.16 صادر يف 23 من ربيع األول 1437 موافق لـ 4 يناير 2016 بتغيري وتتميم قرار 
وزير التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 2385.06 صادر يف 23 من رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 

بشان تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا؛
ــــ املذكرو  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي؛

ومسالك  املشتركة  التوجيه حنو اجلذوع  وإعادة  التوجيه  تنظيم عمليات  بشأن  مايو 2015  بتاريخ 20   062x15 املذكرة ــــ 
البكالوريا املهنية؛

المراجع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 







<Á©<‰ÈqÁj÷]<4È«i<ª<·Áf∆]Ü÷]<ÌËÅ^√÷]<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]<ÑÈ⁄¯i
WÌÈfl„π]<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]

<Á©<‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬c<ª<·Áf∆]Ü÷]<ÌÈfl„π]<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]<ÑÈ⁄¯i
WÌ„¢]<ãÀfle<ÏÜ Áj⁄Ê<^„e<∞◊räπ]<‘◊j÷<ÏÜË^«⁄<ÌÈfl„⁄<≈ÊÑq

<Á©<‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬c<ª<·Áf∆]Ü÷]<ÌÈfl„π]<Ì“3éπ]<≈ÊÑ¢]<ÑÈ⁄¯i
WÌÈfl„⁄<4∆<‘÷^ä⁄Ê<≈ÊÑq

<·Áf∆]Ü÷]<ÌËÅ^√÷]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<‘÷^ä⁄<ÑÈ⁄¯i
<^ËÖÁ÷^”f÷] <‘◊â <‡⁄ <±Ê˘] <Ìflä÷] <‘÷^ä⁄ <Á© <‰ÈqÁj÷] <ÏÅ^¬c <ª

J<ÌÈfl„π]

<‹„jâ]ÖÅ <Ì◊ë]Á⁄ <ª<·Áf∆]Ü÷] <ÌÈfl„π] <Ì“3éπ] <≈ÊÑ¢] <ÑÈ⁄¯i
J^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊äe<ÌÈfl„π]<‘÷^äπ^e

<·Áf∆]Ü÷]<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<‘÷^ä⁄<ÑÈ⁄¯i
<^„e <∞◊räπ] <‘◊j÷ <ÏÜË^«⁄<ÌÈfl„⁄<‘÷^ä⁄<Á©<‰ÈqÁj÷] <ÏÅ^¬c <ª

WÌ„¢]<ãÀfle<ÏÜ Áj⁄Ê
<·Áf∆]Ü÷]<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<‘÷^ä⁄<ÑÈ⁄¯i

WÌÈfl„⁄<4∆<‘÷^ä⁄<Á©<‰ÈqÁj÷]<ÏÅ^¬c<ª

<ÌË^„fi <ª <|^rfl÷] <ÏÅ^„ç <Ê_E <;„π] <ÿÈ‚`j÷] <›Á◊eÅ <Ó◊¬ <·Á◊ë^£]
<·Áf∆]Ü÷]Ê<H;„π] <‡ËÁ”j÷] <l^äâˆ⁄<ÕÜõ<‡⁄<Ì€◊ä⁄<HD‡ËÁ”j÷]

WÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<±Ê˘]<Ìflä÷]<‘÷^ä⁄<tÁ÷Ê<ª
<]Áœ ÁjË<%<‡ËÑ÷]<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘◊â<‡⁄<ÌÈfi^n÷]<Ìflä÷]<ÑÈ⁄¯i
<Ìflä÷] <tÁ÷Ê <ª <·Áf∆]Ü÷]Ê <^ËÖÁ÷^”f÷] <ÏÅ^„ç <Ó◊¬ <ŸÁí£] <ª

JÌ„¢^e<;„π]<‡ËÁ”j÷^e<;œj÷]<ÔÁjä⁄<‡⁄<ÌÈfi^n÷]

2

4

3

1

ـــ  الفؤات المسظغئ :

<Å]Áπ]<åÖÇi<^€flÈe<H;„π]<‘◊ä€◊÷<Ìflñj-]<ÌÈ◊È‚`j÷]<l^ËÁfi^n÷^e<‹jË<›^¬<‹È◊√i<Ó◊¬<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘÷^ä⁄Ê<g√ée<ãËÖÇj÷]<›^øfi<Ç€j√Ë
Jl˜Ê^œ€◊÷<Ì√e^j÷]<t^jfi˝]<l]ÇuÁe<‹ji<:÷]<gËÖ]Çj÷]<±c<Ì ^ï˝^e<Ì”ËÜé÷]<l^¬^�œ÷]Ê<l^äâˆ€◊÷<Ì√e^j÷]<‡ËÁ”j÷]<à“]Ü≤<ÌÈfl„π]

V∞”◊â<ª<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<4ñ†<‹jË
جطك الةثوع المحارضئ المعظغئ: >

ــــ الةثع المحارك المعظغ الخظاسغ
ــــ الةثع المحارك المعظغ الفقتغ

ــــ الةثع المحارك المعظغ الثثطاتغ

V :جطك الئضالعرغا المعظغئ
<ÌâÇfl7]<<Ìf√ç<{{<ÌÈ”Èfi^”Èπ]<ÌâÇfl7]<Ìf√ç<V<‹ñË ــــ حسإ الصطإ الخظاسغ

WÌÈ⁄Á€√÷]<Ÿ^«ç˘]Ê<^flf÷]<ÌâÇfl‚<Ìf√ç<{{<<ÌÈÒ^eÜ„”÷]
WÌÈu¯ <Ì√Èï<4eÇi<‘◊ä⁄<‹ñi :ــــ حسئئ الفقتئ

<<<I<'f�÷]<‘◊ä⁄I<^Ëá˘]<‹È€íi<‘◊ä⁄<I<ÏÖ^rj÷]<‘◊ä⁄<‹ñi ــــ حسئئ الثثطات: 
J‘ÈjäqÁ◊÷]<‘◊ä⁄<I<Ìfâ^-]<‘◊ä⁄<I<Ì⁄^√�÷]<l^⁄Ç}<‘◊ä⁄
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المعاد والتخص افجئعسغئ والمساطقت بسطك الةثوع المحارضئ المعظغئ:

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]

ÌÈeÜ√÷]<Ì«◊÷]

^È ]Ü«¢]Ê<'ËÖ^j÷]
ÌÀä◊À÷]

حصصحصصحصص معامالتمعامالتمعامالت

المةمعع

33
4

الجذع اِّـشرتك الخدماتيالجذع اِّـشرتك الصناعياِّــــــــــواد الجذع اِّـشرتك الفالحي

±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

l^Èï^ËÜ÷]
^È€È”÷]Ê<^ËàÈÀ÷]

öÖ˘]Ê<Ï^È£]<›Á◊¬
l^È⁄Á◊√π]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
ÌÈfl„π]<Å]Áπ]

’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]

جمزوءات
املواد املهنية

 Connaissance du ــ
métier
-Agronomie géné ــ
rale
 Hygiène, sécurité ــ
et  environnement

Dessin technique ــ
Matériaux
 Travaux pratiques ــ
(Ajustage)
Electricité générale ــ
 Hygiène, sécurité et ــ
environnement

 Environnement et ــ
organisation de 
l’entreprise
-Techniques quanti ــ
tatives de gestion

2
2

2
4

2
2

2
5

5

6
2 2

1(*)2
2
2

4

32 323334

3

4

2
2
2
2

5
3

3
4

4
2
2

37

2
2
2
2

4
3

4
4

6
2
2

33
ــ ــــ 11

2
2
2
2

4
3

4

6

2
2

1

2
4
2
4

4
3

6

4
2

44 4334

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

الفؤات ا�سظغئ بسمطغئ إسادة الاعجغه

تظطغط الثراجئ بمسالك الئضالعرغا ا�عظغئ

الةثوع  وجطضغ  ا�عظغ  الاضعغظ  بظغ  الةسعر 
ا�ح�ضئ والئضالعرغا ا�عظغئ

الفؤات ا�سظغئ بسمطغئ الاعجغه

ÚÓ‰Ëæa@bÌäÏ€bÿj€a@Ÿ€bèflÎ@k»í∂g@ÈÓuÏn€a



شعبة الخدمات

شعب القطب الصناعي

ـــ مسلك صناعة البنيات املعدنية؛
ـــ مسلك التصنيع امليكانيكي؛
ـــ مسلك صناعة الطائرات؛

ـــ مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل؛
ـــ مسلك التربيد وتكييف اهلواء؛

خيار:  املتحركة  املركبات  مسلك صيانة  ـــ 
السيارات؛

ـــ مسلك الصيانة الصناعية؛
ـــ مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات؛
ـــ مسلك النظم اإللكترونية والرقمية.

ـــ مسلك فنون وتقنيات اخلشب
ـــ مسلك رسم البناء

ـــ  مسلك أوراش البناء

ـــ مسلك الطبخ ؛
ـــ مسلك خدمات الطعامة؛
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المعاد والتخص افجئعسغئ  والمساطقت بسطك الئضالعرغا المعظغئ:

^È€È”÷]Ê<^ËàÈÀ÷]3

ÌÈeÜ√÷]<Ì ^œn÷]Ê<Ì«◊÷]
±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
l^Èï^ËÜ÷]
l^È⁄Á◊√π]

ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
ìí~j÷]<Å]Á⁄

ÌÈfl
„π]

<Å]Á
π]

ÌÈœÈf�j÷]<Ÿ^«ç˘]
Ífi]ÇÈπ]<gËÖÇj÷]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]
املجموع

2
3
2
2

1(*)
3

20

2

JJJJJ

35

å 3
å 2

å 3

30<å 1

å 610

4
4

30<å 12

2
3
1
2

1(*)
3

20

2

JJJJJ

34

4
4
2
1

2
4

2

4

8

6

6

4
1

42

ÌÈeÜ√÷]<Ì ^œn÷]Ê<Ì«◊÷]
±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
l^Èï^ËÜ÷]

املراقبة املستمرةاملواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين

ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]
ìí~j÷]<Å]Á⁄

ÌÈfl„
π]<Å]

Áπ]

ÌÈœÈf�j÷]<Ÿ^«ç˘]
Ífi]ÇÈπ]<gËÖÇj÷]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]
املجموع

2
3
2
3

3

18

2

JJJJJ

36

å 2
å 2

å 3
å 2

30<å 1
å 3

å 610

2
4

2
3
1
3

3
3

18

2

JJJJJ

35

2
4
2
7

5
2

2
7

5
2

8

6

6

4
1

47

املراقبة املستمرةاملواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين

حسئئ العظثجئ الضعربائغئ:حسئئ العظثجئ المغضاظغضغئ:

حسئئ عظثجئ الئظاء وافحشال السمعطغئ:



ـــ مسلك التجارة ؛
ـــ مسلك املحاسبة؛

ـــ مسلك اللوجستيك؛

ـــ مسلك تصميم األزياء؛

ÌÈeÜ√÷]<Ì ^œn÷]Ê<Ì«◊÷]
±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
l^Èï^ËÜ÷]

املراقبة املستمرة املواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين

l^È⁄Á◊√π]
ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ìí~j÷]<Å]Á⁄

ÌÈfl
„π]

<Å]Á
π]

ÌÈœÈf�j÷]<Ÿ^«ç˘]
Ífi]ÇÈπ]<gËÖÇj÷]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]
املجموع

2
4
2
2

1(*)
3

20

2

JJJJJ
34

å 3
å 2

å 3

30<å 1

å 610

4
4

30<å 12

2
4
1
2

1(*)
3

20

2

33

4
4
2
1

2
4

2

4

8

6

6

4
1

42
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ÌÈeÜ√÷]<Ì ^œn÷]Ê<Ì«◊÷]
±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
l^Èï^ËÜ÷]

املراقبة املستمرة املواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين

l^È⁄Á◊√π]
ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ìí~j÷]<Å]Á⁄

ÌÈfl
„π]

<Å]Á
π]

ÌÈœÈf�j÷]<Ÿ^«ç˘]
Ífi]ÇÈπ]<gËÖÇj÷]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]
≈Á€.]

2
4
2
2

1(*)
3

18

2

JJJJJ
34

å 2
å 2

å 3

30<å 1
å 2

å 610

2
3

2
4
1
2

1(*)
3

18

2

JJJJJ
33

2
3
2
4

2
2

2
4

2

8

6

6

4
1

40

ÌÈeÜ√÷]<Ì ^œn÷]Ê<Ì«◊÷]
±Ê˘]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ÌÈ⁄¯â˝]<ÌÈe3÷]
l^Èï^ËÜ÷]

املراقبة املستمرة املواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين

l^È⁄Á◊√π]
ÌÈfi^n÷]<ÌÈfflq˘]<Ì«◊÷]

ìí~j÷]<Å]Á⁄

ÌÈfl
„π]

<Å]Á
π]

ÌÈœÈf�j÷]<Ÿ^«ç˘]
Ífi]ÇÈπ]<gËÖÇj÷]

ÌÈfiÇf÷]<ÌÈe3÷]
’Á◊ä÷]Ê<Ìfæ]Áπ]
املجموع

2
4
2
2

1(*)
3

18

2

JJJJJ
34

å 3
å 2

å 3

30<å 1

å 610

4
4

30<å 12

2
4
1
2

1(*)
3

18

2

JJJJJ
33

4
4
2
1

2
4

2

4

8

6

6

4
1
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تفتح أمام حاملي البكالوريا املهنية اإلمكانات التالية:
االندماج يف سوق الشغل حسب جماالت التخصص لكل مسلك؛

متابعة الدراسات العليا (إجازة مهنية، ماستر متخصص، مدارس عليا...)؛
خلق مقاولة خاصة

...

شعبة الفالحة
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ـــ مسلك تدبري ضيعة فالحية؛
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املراقبة املستمرة املواد
السنة الثانية بكالورياالسنة األوىل بكالوريا

املعاملاملدةاحلصص
املراقبة املستمرةاالمتحان اجلهوي

املعاملاملدةاملعاملاحلصص
االمتحان الوطين
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التخصصات الصناعية
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التخصصات الفالحية
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إطضاظات إسادة الاعجغه ا�اسطصئ بمسالك السظئ افو� طظ جطك الئضالعرغا ا�عظغئ

بسخ ا�شاق الثراجغئ وا�عظغئ:




